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ΘΕΜΑ Α. 
 
1 – β 
2 – γ 
3 – δ 
4 – α 
5 – γ 
 
ΘΕΜΑ Β. 
Β1 
Σελ.126 σχολ. βιβλίου: «Η διαδικασία µε την οποία…φυσική επιλογή». 
 
Σελ. 131: Από τη σύγκριση της θεωρίας του ∆αρβίνου µε αυτή του Λαµαρια 
να γραφτεί µόνο η δεύτερη στήλη «Θεωρία του ∆αρβίνου». 
Επίσης: 

• Στο πρώτο από τα 4 σηµεία να αναφερθεί η έννοια της ποικιλοµορφίας 
(παρατήρηση 3 της θεωρίας του ∆αρβίνου) από σελ. 126 σχολ. βιβλίου 

• Στο δεύτερο από τα 4 σηµεία να αναφερθεί η έννοια του αγώνα για 
επιβίωση (συµπέρασµα 1 της θεωρίας του ∆αρβίνου ) από σελ 125 
σχολικού βιβλίου. 
( Σηµειώνεται ότι δεν θεωρείται λανθασµένη απάντηση η περιγραφή 
της θεωρίας του ∆αρβίνου (4 παρατηρήσεις ,3 συµπεράσµατα) 
προσαρµοσµένη στο χαρακτηριστικό ‘’ ψηλός λαιµός ‘’ στις 
καµηλοπαρδάλεις ) 

 
Β2 
Τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισµών σε είδη είναι το µειξιολογικό 
κριτήριο και το τυπολογικό κριτήριο . 
Σελ: 121-122 σχολικού βιβλίου : ‘’ Το είδος περιλαµβάνει …… 
οµαδοποιούνται στο ίδιο είδος .‘’ 
 
Β3 
Η λυσοζύµη είναι ένζυµο  που διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων. 
Εντοπίζεται στον ιδρώτα στα δάκρυα και στο σάλιο. Σε΄31 σχολικού βιβλίου : 
‘’…. το γαλακτικό οξύ και η λυσοζύµη ….. χηµικό περιβάλλον για τα µικρόβια ‘’ 
Σελ : 32 σχολικού βιβλίου : ‘’ Η λυσοζύµη , η οποία ….. κοιλότητας 
αντίστοιχα‘’ . 
Η δράση της λυσοζύµης εµποδίζει την είσοδο των παθογόνων 
µικροοργανισµών στον οργανισµό µας και αποτελεί µέρος των εξωτερικών 
µηχανισµών µη – ειδικής άµυνας ( δέρµα , βλεννογόνοι ) 
 
 Β4 
Σελ : 107 σχολικού βιβλίου : ‘’ Η ηφαιστειακή δραστηριότητα …. Αρκετά κάτω 
από 5 ‘’ . 
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ΘΕΜΑ Γ. 
 
Γ1 
 

Πρωτόζωα 5.000.000 
Κάµπιες 10.000 
Πεύκα 5 

 
Σελ :77 σχολικού βιβλίου : ‘’ Οι τροφικές πυραµίδες πληθυσµού εµφανίζονται 
και αυτές …… χαρακτηρίζεται ως ανεστραµµένη .‘’ 
 
Γ2 
Ενέργεια επιπέδου πρωτοζώων = 10% Ενέργεια επιπέδου καµπιών  
Άρα  
Ενέργεια επιπέδου πρωτοζώων = 10% 50.000 ΚJ =5.000 KJ 
 
Ενέργεια επιπέδου καµπιών =10% Ενέργεια επιπέδου πεύκων  
Άρα  
Ενέργεια επιπέδου πεύκων = ⋅10   Ενέργεια επιπέδου καµπιών 
 
Ενέργεια επιπέδου πεύκων = 000.5010 ⋅  ΚJ =500.000 KJ 
 
 

Πρωτόζωα 5.000 KJ 
Κάµπιες 50.000 KJ 
Πεύκα 500.000 KJ 

 
Σελ 77 σχολικού βιβλίου : ‘’ Η ενέργεια , µε την µορφή της χηµικής ενέργειας 
που εµπεριέχεται…. Τα οποία αποικοδοµούνται.’’ 
 
Γ3 
Σελ 86 σχολικού βιβλίου : ‘’Τα φυτά χρησιµοποιούν τα νιτρικά ιόντα που 
προσλαµβάνουν από το έδαφος …….. Έτσι κλείνει ένας κύκλος αζώτου στο 
εσωτερικό του οικοσυστήµατος .’’ 
 
ΘΕΜΑ ∆. 
 
∆1 
Σελ: 37-39 σχολικού βιβλίου : ‘’Ενεργοποίηση των Β –λεµφοκυττάρων (χηµική 
ανοσία ).Σ’ αυτό το στάδιο …… σε πιθανή επόµενη επαφή του οργανισµού µε 
το ίδιο αντιγόνο’’. 
 
∆2 
Σελ: 37-39 σχολικού βιβλίου : ‘’Τα φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται µετά την 
εµφάνιση ενός παθογόνου …. Αντιµετωπίζονται και οι ιοί ‘’. 
και 
 Σελ: 37 σχολικού βιβλίου : ‘’ Στάδιο 10: Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-
λεµφοκυττάρων .Αρχικά , µε την εµφάνιση ….. µετά την παρουσίαση του 
αντιγόνου είναι τα βοηθητικά Τ-λεµφοκυττάρων. 
Και 
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Σελ: 37 σχολικού βιβλίου : ‘’(Από την ενότητα της Φλεγµονώδους 
αντίδρασης): 
 
‘’ Το πλάσµα περιέχει αντιµικροβιακές ουσίες , οι οποίες …. δρουν 
καταστρέφοντας τους παθογόνους µικροοργανισµούς .’’ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μπορεί επίσης να γίνει αναφορά στην ενίσχυση της δράσης των 
φαγοκυττάρων εξαιτίας του πυρετού (σελ:34 σχολ. βιβλίου) και στο 
αποτέλεσµα που έχει η σύνδεση αντιγόνου –αντισώµατος για την αναγνώριση 
του µικροοργανισµού από τα µακροφάγα (σελ:34 σχολ. βιβλίου) , παρόλο 
που σε κάθε περίπτωση ο τρόπος µε την οποία τα µακροφάγα συµµετέχουν 
στην άµυνα ( ο τρόπος δηλαδή µε το οποίο δρουν ) είναι αυτός που αναλύεται 
στις σελ: 33-34. 
 
∆3 
 
Από τις καµπύλες του διαγράµµατος και συγκεκριµένα την καµπύλη α 
(καµπύλη αντιγόνων ) παρατηρούµε ότι το αντιγόνο µετά την είσοδο του δεν 
πολλαπλασιάζεται δηλαδή δεν συµβαίνει λοίµωξη (εγκατάσταση και 
πολλαπλασιασµός ). 
Από αυτά συµπεραίνουµε ότι πιθανόν το αντιγόνο είναι το εµβόλιο .Να 
αναφερθεί από Σελ: 37 σχολικού βιβλίου : ‘’Να δεχθεί µια ποσότητα εµβολίου 
……και φυσικά δεν την µεταδίδει.’’ 
Επιπλέον από την καµπύλη β (καµπύλη αντισωµάτων ) παρατηρούµε ότι η 
έκκριση αντισωµάτων δεν είναι άµεση , καθώς µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 
περίπου 7 ηµερών. Συνεπώς η ανοσοβιολογική απόκριση που αναπτύσσεται 
είναι πρωτογενής .        
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